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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 18/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 124/2022
ΠΕΡΙΛΗΦΗ

«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε
ηνπ Φηινδστθνχ Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Καΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 11151/16/20-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, Ξξνεδξεχσλ 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3)
Ράθαο Ζιίαο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6)
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ
εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΕ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 3)
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 4) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνπο ηξεηο πξψηνπο λα έρνπλ
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.


Ιφγσ απνπζίαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. πξνήδξεπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 75
παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ.
4555/18, ν Αληηπξφεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Πσηήξηνο Θνζθνιέηνο.

Ν θ. Αληηπξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνχκελνο ην 7ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 11081/19-5-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ/Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΕΜΑ: Εξειδίκεςζη πίζηωζηρ για ηον Κ.Α.Ε. 00.6735.002 πποϋπολογιζμού
ηος Δήμος οικονομικού έηοςρ 2022.
Θχξηε Ξξφεδξε,
Έρνληαο ππ’ φςηλ:
1. α) Ρν άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη
επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (A’143) φπσο ηζρχεη.
β) Ρελ πεξίπη. ε' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 (Α’ 87), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Λ. 4555/2018 (Α’ 133) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4625/2019 (Α' 139).
γ) Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α’ 145).
2. Ρελ ππ’ αξηζ. 87194/487/11-12-2020εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ –
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ Ρ.Α.
3.Ρελ ππ’ αξηζ. 34/8191/23-04-2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
4. Ρν ππ’ αξηζ. 9310/14-05-2021 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ
Λέαο Φηιαδέιθεηαο γηα ηε ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο αθηλήηνπ επί
ησλ νδψλ Καξκάξσλ θαη
15/05/2021 έσο 14/05/2030.

Βέξδε ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα γηα ηελ πεξίνδν απφ
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5.Ρελ ππ’ αξηζ. 17/4241/01-03-2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν
Θ.Α.Δ. 00.6735.002 κε ηίηιν «Επισοπήγηζη ηος Φιλοζωικού ςλλόγος Ν.
Φιλ/θειαρ».
6.Ρν

ππ’

αξηζ.

8341/12-04-2022

αίηεκα

ηνπ

Φηινδσηθνχ

Ππιιφγνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο πεξί θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έηνο 2022.
Ξαξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ
εξειδίκεςζη

ηηρ

πίζηωζηρ

ζπλνιηθνχ

πνζνχ

δεκαοκηώ

σιλιάδων

εςπώ(18.000,00€), γηα ηνλ Θ.Α. δαπάλεο 00.6735.002 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, κε ηίηιν «Επισοπήγηζη ηος Φιλοζωικού
ςλλόγος Ν. Φιλ/θειαρ».
Πηελ πεπιπη. (ε) ηηρ παπ. 1 ηος απ. 58 «Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκάξρνπ» ηνπ
ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη, νξίδεηαη φηη ν
δήκαξρνο:
«Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε φισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεσλ, κε ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάιεςεο
ππνρξέσζεο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε
απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, εθηφο αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε ηεο πίζησζεο. Πηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,
πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο.
Δμεηδηθεπκέλε ζεσξείηαη ε πίζησζε, φηαλ θαηνλνκάδεηαη ξεηά ε ζπγθεθξηκέλε
δαπάλε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ζην αλαιπηηθφηεξν δπλαηφ
επίπεδν θσδηθνπνίεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ».
Ζ έγθξηζε δαπαλψλ/δηάζεζε πηζηψζεσλ θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
απ. 202 ηος Κώδικα Δήμων και Κοινοηήηων εκπίπηεη ζηελ αλσηέξσ πεξίπησζε
θαζψο, πξηλ ηελ έθδνζε φπνηαο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, απαηηείηαη λα
εμεηδηθεπζεί πσο ζα θαηαλεκεζεί, ζε δηθαηνχρνπο θνξείο ή θπζηθά πξφζσπα, ην πνζφ
πνπ ηνπο αθνξά θαη έρεη εγγξαθεί ζηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκφ εμφδνπ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εθάζηνπ δήκνπ.
Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λ. 4625/2019 θαη εθεμήο, αξκφδην πξνο ηνχην φξγαλν
είλαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ
κειψλ

ηεο

Ν.Δ.,

θαηά

ηελ

νπνία

αληαιιάρηεθαλ

δηάθνξεο

απφςεηο

πνπ

θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 18/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ.
Αληηπξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηπξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
ην αξζ. 14 παξ.1 ηνπ Λ.4625/19 θαζψο επίζεο:
1.α) Ρν άξζξν 66 ηνπ λ.4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο
(ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
(A’143) φπσο ηζρχεη.
β) Ρν ΞΓ 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α’145).
2. Ρελ ππ’ αξηζ. 87194/487/11-12-2020εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ –
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ Ρ.Α.
3.Ρελ ππ’ αξηζ. 34/8191/23-04-2021 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
εηήζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο.
4. Ρν ππ’ αξηζ. πξση. 9310/14-05-2021 ελεκεξσηηθφ έγγξαθν ηνπ Φηινδσηθνχ
Ππιιφγνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο γηα ηε ζχλαςε ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κηζζψζεσο
αθηλήηνπ επί ησλ νδψλ Καξκάξσλ θαη Βέξδε ζηε Λέα Φηιαδέιθεηα γηα ηελ πεξίνδν
απφ 15/05/2021 έσο 14/05/2030.
5.Ρελ ππ’ αξηζ. 17/4241/01-03-2022 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξί
ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ν
Θ.Α.Δ. 00.6735.002 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λ. Φηι/θεηαο».
6.Ρν

ππ’

αξηζ.

8341/12-04-2022

αίηεκα

ηνπ

Φηινδσηθνχ

Ππιιφγνπ

Λέαο

Φηιαδέιθεηαο πεξί θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην έηνο 2022.
θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Εγκπίνει ηελ εξειδίκεςζη πίζηωζηρ πνζνχ δεθανθηψ ρηιηάδσλ επξψ
(18.000,00 €) ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 02.00.6735.002

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ

Γήκνπ νηθ. έηνπο 2022 κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ηνπ Φηινδσηθνχ Ππιιφγνπ Λ.
Φηι/θεηαο» γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ππιιφγνπ, ζχκθσλα κε ηα αξηζ. πξση.
9310/14-05-2021 θαη 8341/12-04-2022 έγγξαθά ηνπ θαη ηελ αξηζ. 34/2021
απφθαζε Γεκ. Ππκβνπιίνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 124/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΤΑ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΧΣΗΡΙΟ ΚΟΚΟΛΕΣΟ

ΡΑ ΚΔΙΖ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Εζωηεπική Διανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

